Aðalstjórn UMF Stjörnunnar
Stjórnarfundur haldinn í gegnum fjarskiptabúnað Microsoft TEAMS, þriðjudaginn 06.04.2021,
kl. 17:15
Mætt: Brynja Baldursdóttir (BB), Erling Ásgeirsson (EÁ), Gunnar Berg Viktorsson (GBV), Heiðrún Jónsdóttir (HJ),
Ingvar H. Ragnarsson (IHR), Sigurgeir Guðlaugsson (SG).
Einnig sátu fundinn Baldvin Sturluson (BS) fjármálastjóri og Ása Inga Þorsteinsdóttir (ÁIÞ) framkvæmdastjóri sem ritaði
fundargerðina.
Forfallaðir: Þórdís Björk Sigurbjörnsdóttir (ÞBS).

Fundargerð:
Formaður aðalstjórnar, SG, setti fundinn og stýrði.
1. Aðalfundur Stjörnunnar

a. Framkvæmd
Vegna samkomutakmarkana var tekin ákvörðun um að Aðalfundur Stjörnunnar færi fram
rafrænt að þessu sinni. ÁIÞ hefur sett sig í samband við Advania sem aðstoðað hefur helstu
sérsambönd undanfarið ár með sambærileg fundahöld. Auglýsing um fundinn birtist í
Garðapóstinum þann 31. mars sl. og því löglega boðað til fundarins. Í ár er óumflýjanlegt að
óskað hefur verið eftir skráningu félagsmanna á fundinn svo forsvarsmenn geti fylgt ítrustu
reglum Almannavarna um sóttvarnir. Fer sú skráning fram í gegnum heimasíðu félagsins en
þar inni liggja einnig lög félagsins, dagskrá fundarins og eins er hægt að greiða félagsgjald
Stjörnunnar þar. Frekari upplýsingar og leiðbeiningar um framkvæmd verða sendar út á alla
félagsmenn þegar nær dregur. Ársskýrsla félagsins verður svo birt á heimasíðu þess
samdægurs og fundurinn fer fram.

b. Heiðursviðurkenningar
Farið var yfir þær tilnefningar til heiðursviðurkenninga sem borist höfðu til stjórnar. Eftir
góða yfirferð á þeim tilnefningum lagði SG til endalegan lista yfir viðurkenningar, sem
samþykktur var einróma af stjórn.
Ákveðið var á fundinum að bíða með afhendingu heiðursviðurkenninga þangað til aðstæður
í þjóðfélaginu eru hentugri til slíkra viðburða. Allir þeir einstaklingar fá þó tilkynningu um
viðurkenninguna annað hvort í pósti eða símleiðis. Einnig á eftir að afhenda formlega
heiðursviðurkenningar ársins 2020 og er stefnt á að gera það einnig við sama tilefni.

Annað var ekki rætt og fundi slitið kl. 18:25 – ritað ÁIÞ
sem stuðning og mikgt að hann sé sterkur og er skipulagður fundur í þessari viku. Yngri stúlkna flokkarnir eru að koma stil að tryggja að upp komi góðir uppaldir
leikmenn í meistaraflokk Stjörnunnar komandi ár. Með þessari erfiðu en að okkar mati verið að búa til umhverfi þar sem rík áhersla er lögð á uppbyggingu
körfubolta stúlkna uppöldum í Stjörnunni sem aðalmarkmið og undirmarkmið að eignast uppaldar Stjörnustúlkur í bæði yngri og eldri landslið Íslands.Helstu
markmið sem sett hafa verið upp samhliða aðgerðarplaninu eru:✓10-12 leikmenn í hverjum árgangi (frá 1. bekk upp í stúlknaflokk)✓Vera með lið í hverjum
árgangi í íslandsmóti/bikarkeppni✓Spila í A riðli✓Eitthvað félagslegt í hverjum mánuði✓Lið sem ekki keppa í íslandsmóti taki þátt í amk4 mótum ei og aðalstjórnar
þegar ákvörðunin var tekin og fyrir hönd deildarinnar hörmum við þau mistök og tökum það sem lærdóm með okkur áfram í komandi störf okkar fyrir félagið.Í 7
mán uppgjöri félagsins sem framkvæmdastjóri fór yfir með okkur í síðustu viku var fjárhagsstaða flokksins neikvæð um 4.7 milljónir. Þar sem ekki er um
meistaraflokk að ræða tímabundið (fram á næsta haust) þá verður samkvæmt reglum félagsins rekstur flokksins færður á barna-og unglingastarfið frá og með
1.sept 2019 fram til vors 2020. Ljóst er því að engin rekstragjöld falla til á mfl kvk fram að áramótum en mikill hugur er í forsvarmr því eftirfarandi

